Midlertidige døgnophold
Kvalitetsstandard for Midlertidige døgnophold efter Lov om Social Service (Serviceloven) § 84

Indledning

på hele døgnet.

Her kan du læse om dine muligheder for
at få tilbudt et midlertidig ophold. Du kan
læse om, hvem der kan få tilbuddet, og
hvad du kan forvente af os.

Hvordan ansøger du om et
midlertidigt ophold?
Du skal søge ved at skrive til Gribskov
Kommune via digital post på
www.borger.dk. Du kan også ringe til
Gribskov Kommunes Borgerservice, der
omstiller dig til rette medarbejder.
Vi kontakter dig, når vi har modtaget din
ansøgning.

Formålet for dit ophold kan være:


Genoptræning og omsorg frem til du
kan træne videre fra din egen bolig.



Omsorg og pleje frem til det er muligt
for dig at modtage hjælpen i dit hjem.



Aflastning af din nærmeste familie,
som varetager en omsorgsrolle i
dagligdagen.



Værdig afslutning på livet.

Hvem leverer det midlertidige
døgnophold?
Opholdet leveres af Gribskov Kommune.
Du kan ikke selv vælge leverandør eller
lokation. Det betyder, at du ikke har ret
til et midlertidigt ophold i en anden
kommune.

Hvad koster et midlertidigt
døgnophold?
Gribskov Kommune tager afsæt i, at hver
især har ansvar for sig selv og sin familie,
og at alle klarer sig selv bedst muligt og
længst muligt.

Du skal selv betale for kost, logi og
servicepakke (for eksempel sengetøj,
håndklæder og plejeprodukter).
Prisen reguleres årligt. I 2022 koster det i
alt pr døgn 165 kr.

Hvem kan få et ophold på en
midlertidig døgnplads?

Hvornår leveres hjælpen?

Du kan komme i betragtning til et
midlertidigt ophold, hvis vi vurderer, at
du ikke kan modtage den nødvendige
hjælp i dit eget hjem, og du bor i
Gribskov kommune.
Hvis du under dit midlertidig ophold søger
om en plejecenterbolig, og du ikke kan
være i din egen bolig i ventetiden, skal du
være omfattet af garantiventelisten for at
være berettiget til en midlertidig plads i
ventetiden.

Har din nære familie søgt om aflastning,
aftaler vi hvordan behovet for aflastning
eller ferie bedst planlægges.

Tilbydes du ophold i forlængelse af en
indlæggelse på hospitalet, eller er din
hjemmesituation uholdbar, vil du blive
tilbudt et midlertidigt ophold hurtigst
muligt.

Lovgrundlag
Lov om Social Service §84, stk. 2, § 161,
stk. 1 og § 161 stk. 3.

Vi vurderer dit behov for et midlertidigt
ophold på baggrund af dit aktuelle
funktionsniveau, dine ressourcer og dit
behov for sundhedsfagligt personale tæt
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Midlertidige døgnophold
Kvalitetsstandard for Lov om Social Service § 84
om betaling for generelle tilbud og for
tilbud om personlig og praktisk hjælp
m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84
(betalingsbekendtgørelsen) § 1, stk. 1, §
2, stk. 1, § 3, stk. 1-9 og § 4, stk. 1-3.

Information
Du kan se denne kvalitetsstandard og Gribskov Kommunes øvrige kvalitetsstandarder
og bilaget til kvalitetsstandarden Værd at Vide på kommunens hjemmeside
www.gribskov.dk/kvalitetsstandard
Godkendelse
Kvalitetsstandarden er godkendt af Byrådet den
Du kan få mere at vide om dine muligheder for at få hjælp og støtte ved at kontakte
Borgerservice på telefonnr. 72496000, som viderestiller dig til rette medarbejder.
Du kan også skrive til Gribskov Kommune via digitalpost på www.borger.dk.
Indeholder din meddelelse ikke personfølsomme oplyser, kan du skrive en e-mail til
visitationen på e-mail sundhedogomsorg@gribskov.dk
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